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Ik woon bij Cardia
Mijn cliëntverhaal



Het cliëntverhaal

Het cliëntverhaal is het verhaal van uw dierbare. In dit verhaal schrijft 
u belangrijke dingen over uw naaste. Wat vindt hij of zij bijvoorbeeld 
lekker om te eten? Welke familieleden heeft uw naaste?  
Wat zijn belangrijke gewoontes waar de zorg vanaf moet weten?  
Wij verlenen zorg vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is. 

Het persoonlijk cliëntverhaal is daarom voor ons van belang.  
Met dit persoonlijke verhaal brengen wij in kaart wat de wensen, 
behoeften en voorkeuren van onze cliënten zijn. Hierdoor kunnen wij 
op een passende, unieke en persoonlijke manier zorg leveren. 



NAW-GEGEVENS

De naam van mijn moeder is mevrouw Jansen.  
Ze is geboren op 13 oktober 1932. 

FAMILIE

Mijn moeder heeft drie kinderen, twee jongens en een meisje.  
Haar man is in 2015 overleden.

HOBBY'S

Mijn moeder houdt erg van lezen. Ze kan zich de hele dag vermaken 
met het lezen van een goed boek. Het liefste houdt ze van historische 
romans. Je kunt met haar goede gesprekken hebben over een goed 
boek.

OVERIGE INTERESSE

Daarnaast houdt ze van hondjes. We hebben zelf altijd een hond 
gehad. Ze vindt het erg leuk als ze een hondje buiten ziet lopen.  
Zelf gaat ze graag regelmatig even naar buiten. 

VERHAAL DELEN

Verhaal van uw naaste compleet? Deel dit dan met ons door te klikken 
op ‘delen aanpassen’.

ZICHTBAAR MAKEN

Vink Cardia aan. Nu kan Cardia het cliëntverhaal inzien en de zorg 
aanpassen op het cliëntverhaal van uw naaste. 
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Het cliëntverhaal van mevrouw Jansen
in CarenZorgt



Het persoonlijk cliëntverhaal bij Cardia 

Bij het verlenen en ontvangen van zorg komt veel kijken. Er moet 
duidelijk en vlot gecommuniceerd worden tussen verschillende partijen. 
Cardia heeft ervoor gekozen deze communicatie samen te voegen in 
een digitaal systeem; CarenZorgt. In CarenZorgt blijft u op de hoogte 
over hoe het met uw naaste gaat, U kunt hier ook uw vragen in kwijt.
 
Caren wordt gemaakt door Nedap Healthcare, een bedrijf gespeciali
seerd in software voor zorgorganisaties. 

Wilt u liever eerst iemand van Cardia spreken over het persoonlijke 
cliëntverhaal op CarenZorgt, neem dan gerust contact op met ons 
Klantenbureau via telefoonnummer 070 - 8008 888. 

Bent u al cliënt bij ons? 
Dan kunt u terecht bij de EVV'er van uw locatie. 
 

.....Mijn schoonvader had vroeger een hond genaamd Luda.  Zij haalde elke dag de kant uit de brievenbus en legde deze klaar  op de eettafel. Zo kon hij direct zijn krantje lezen als hij aan  
tafel gingen zitten.....  

.....Mijn oudtante Willy heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog  

tomaten gesmokkeld in haar fietsmandje, daarom hebben tomaten 

speciale waarde voor haar.....




